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(UFSC - 2006) O esquema abaixo apresenta um modelo simplificado de nosso sistema 

respiratório. 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) sobre o mesmo e suas relações com os 

demais sistemas orgânicos.

01. Separadas  pelo 

palato (“céu da boca”),  

as  fossas nasais e a 

boca servem de entrada 

para o ar inspirado.



02. A traquéia é um 

tubo formado por anéis 

ósteo-cartilaginosos

que lhe dão rigidez e 

boa sustentação.
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04. A hematose ocorre 

nos alvéolos, com a 

troca do oxigênio 

atmosférico pelo gás 

carbônico sanguíneo.



08. Pessoas portadoras 

de fenda palatina 

produzem sons 

anasalados pois, 

quando falam, o ar sai 

tanto pela boca como 

pelo nariz.

(UFSC - 2006) O esquema abaixo apresenta um modelo simplificado de nosso sistema 

respiratório. 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) sobre o mesmo e suas relações com os 

demais sistemas orgânicos.



16. O esquema apresenta apenas o pulmão 

direito visto ser ele o principal, tendo o esquerdo 

função secundária.

32. Em caso de obstrução das vias aéreas 

(engasgo) por balas ou outros objetos estranhos, 

em especial se ocorrer nos brônquios, deve-se 

bater nas costas da pessoa engasgada para 

expulsar o objeto estranho.
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(UFSC) De acordo com a lei dos gases, quando o volume do recipiente diminui, a pressão do 

gás aumenta e vice-versa. Esse é o princípio que governa a entrada e a saída de ar nos 

pulmões.

Baseado nas informações acima, assinale as proposições verdadeiras.

01. Quando o volume aumenta, a pressão interna fica menor que a externa 

(atmosfera), e o ar entra nos pulmões.

02. Na expiração o volume pulmonar é diminuído para elevar a pressão 

interna e assim expulsar o ar dos pulmões.

04. Para proporcionar uma pressão menor que no exterior, em locais de 

altitude elevada, a expansão pulmonar deve ser menor que a necessária 

ao nível do mar.

08. Sem a existência de gases pressurizados, ficaria impossível o mergulho 

a profundidades elevadas.
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